ማርቆስ 3
1.

ሮሮ አብካ ኖ አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖንዛራ አርድዲና፤ ኦጎታርካሞ ኤዲ አኒንሣ ማልግሚ ካላ

ዳይዲና።
2.

ኪም ዻብንሻናንቴ ኤና ዛጋይና ኡኩንሳን ሮራጋላ ኖ ክፓሽሻይንም ሼዳናንቴ ክንካ ሽርቴና ኬዶ።

3.

ኖ ኤያ አኒንሣ ማልግማ ግያ “ዻጳንቴ ኦራ ንማና” ክያማዶ።

4.

የሱስ ኬግያ “ኡኩንሳን ሮራጋላ ጌይዻዶኖ የር ፃል አሽካዼኻሞ ሞ የር ዛርቦ አሽካዼኻ? ሞ ሳዳ

ዻአሻሞ ሞ ሳዳ ካይሳ ጌይዻዶ ና?” ክያማዶ። ኮዶን ኬ ላይ ሃምዲና።
5.

ኬሳ ዎላምኖ የር ኮጶቅሲሞናንቴ ሃማንቴ ኖ እልል ጃንቴ ኤና ይሳ ዴሞሮ ዳናም ቁዛንቴ፤ ኤያ

ግያ “አና ሃሳም ፕክ ሃይማና” ክያማዶ። ኤያኻሞ አን ይሳም ፕክ ሃይዲና፤ ኤያሳ አንኖኻሞ ፓሺዲና።
6.

ፋራሳዊይና ኪም ሃሞንታ ሃያንቴ ይዴሳይንም ሄሮዶስ ኤና ላማ ክንካ ሃሳውዲና።

ኤዲኖ ጱፅኖ የሱስም ጫግዲና
7.

የሱስ ይሳ ታማርና ላማ ኛፓስንዛራ ያእዲና፤ ገሊላባራ ናአዶኖ ዛርስኖ ጱፅኖ ኪም ጫግዲና፤

8.

ኤና የራ ክአሽካይናም ኤሳርዳና ይሁዳ ባራቤ፣ የሩሳሌም ባራቤ፣ ኤዶምያስ ባራቤ፣ ዮርዳኖስ

ሌኤንሣ ሳባራን ዳና ፔና ግዶርካቤ፤ ጢሮስቤ ሲዶና ራቅና ግዶርካቤ ክዛራ ናእዲና።
9.

ዛርስኖ ፑጫዶኖ ኪም ጭጃን ኮጋሬኻናንቴ ታማርና ክሳ ጋጊ ሾሊ ካላ ክናንቴ ሼክሚ

ኬያየኻናንቴ ጌይዲና።
10.

ኖ ኤዲ ጱፅካሞ ክፓሽሻዶንታኻ ኤና ሃጂሞንካ ጋሊቴን ዳና ኪም ላአሳናንቴ ኪም ብርቴና

ኬዶ።
11.

ኡሲና ዛርቦናኻሞ ኪም ይሼድና ክሳ ዎቲሮጎ ዻርፃንቴ፤ “ያ ባሪያ ናሳና” ሃምቴ እላቲቴና

ኬዶ።
12.

ኮዶን ኖ ሃው ክዶንም ጌያን ኬጋሬኻናንቴ ኬም ካልሎን ጎርቴና ክዶ።

ኤና ጌጵሳዻዳና ታጲ ላማና
13.

የሱስካሞ ጌማርዛራ ዉታንቴ ኤና ይዛጋይናም ክዛራ ኬኔኤኻናንቴ ግስምዲና፤ ኬኻሞ ክዛራ

ናእዲና።
14.

ክላማ ክንካ ኬዴኻናንቴቤ ቃልቴ ባሪያሳስ ዼላቅን ኬጌየኻናንቴ ታጲ ላማናም ጌጵሲዲና፤ ኤና

ጌጵሳዻዳና ሃማንቴ ኬም ግስምዲና።
15.

ቤሮና ኬቡሌኻናንቴ ኬናንቴ ጌጳሞን እምዲና።

16.

ኤና ጌጳሞን ይንናንቴ ክእማዳና ታጲ ላማና ክናና፦ ጴጥሮስ ሃማንቴን ክግስማዳ ስምኦን፣

17.

ቦአርኔጌስ ይንግያን ክያማዳና ጉጋናትን ናና ሃማንቴን ክግስማዳና ዘብዲዮስ ናና ያዕቆብቤ እንዳን

ናሳ የዋንስቤ፤
18.

እንድርያስቤ፣ ፊልጶስቤ፣ በርቶሎሞስቤ፣ ማትዮስቤ፣ ቶማስቤ፣ እልፍዮስ ናሳ ያዕቆብቤ፣

ታዲዮስቤ፣ ቁፓሞን ኤያ ስምኦን፣

19.

ሃያንቴኻሞ ኪም ሳስካንቴን እማዳ አስቆሮቱ ፔን ጋንታ ይሁዳቤና።

የሱስቤ ቤሮናሳ ጋራ ብኤል ዜቡልቤ
20.

ሃያንቴ የሱስ ኦኖ ካላዛራ አርድዲና፤ ክቤ ክሳ ታማርናቤ ዳአኖ እሣናንቴ ኬሳ ጋላዛራ ፕርካሞ

ዛርሲ ጱፅ ፑጭዲና።
21.

ክሳ የርን ኦጎም ኤዳና ኤሳራንቴ፤ "ኖ ባሪያዺዲና" ሃማንቴ ኪም አንሣቴ ያአናንቴ ክዛራ

ናእዲና።
22.

የሩሳሌም ግዶርካ ናአዳና ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይና፤ "ቤሮናሳ ጋራ ብኤል ዜቡል ኪም

ሽምዲና። ኖ ቤሮናም ክቡላይኖ ቤሮናሳ ጋራኻና" ኬያማዶ።
23.

ኖ ኬም ግስማንቴ ዻይንሶኻ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ "ሜሺ ሜሺም ቡላናንቴ ሃስ ክቻሌ?

24.

ማንግስት ካላ ኪም ይካሽና ክንካ ዳናንቴ ቻሊማሞ፤

25.

ኦኖ ካላኻሞ ኪም ይካሽና ዋቻዻንቴ ዎያናንቴ ቻሊማሞ።

26.

አጋግያ ሜሺኻሞ ኪም ይቶዛዻያ ዳናቤ ኪም ይካሽናቤ ክንካ ዳናንቴ ቻሊማሞ፤ ናንሢ ኬካያና

ኬካያይ።
27.

አጋኻ ሃማንቴ ኤዲ ካላ ብርሳንቴ ኤያ ዋቻም ዻክማ ኦኖን ክሳም አርዳንቴ ኮይና ክሳም

ቡራናንቴ ቻሊማሞ፤ ኮይና ክሳም ቡራናንቴ ኮሳ ቻሊማኖ ኤያ ዋቻም ይዻክና ሶጎና።
28.

እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ ኤዲ ናሶሳ ሴሶናቤ ኬሳ ኢሪሞናቤም ፓይላ ኬናንቴ ጋራና

ጋርዻይ፤
29.

ኮዶንካሞ ኤያ ኡስን ጋዛንዛራ ኢራያ ውልናንቴ ላይ ክሳ ሴሶሳ ባዛና ኮዳይ፤ ካላካሞ ክናንቴ

ጋርዺማሞ።
30.

እግናም ይንካ ክጌያዶኖ ኡስ ዛርቦ ክዛራ ዳይዲና ሃማንቴ ኬጌያዶን ናንቴና።

የሱስ እንዳንቤ እንዳን ናናቤ
31.

አጋሳ ራስባራ የሱስ እንዳንቤ እንዳን ናናቤ ናእዲና፤ ጳሎ ዎያንቴ ኤዲ ይእሳንቴ ኪም

ግስንሲዲና።
32.

ኤዲኖ ኪም ታኻንቴ ዳርቃዶኖ፣ “ሃንናቤ ሃንና ናናቤ ጳሎጎ ሃም ዛግቴ ኬዶና” ኬያማዶ።

33.

ኖ ማሳንቴ “እንና ሃውቴ?ኤ እንና ናና ሃውቤቴና” ኬግያ ክያማዶ።

34.

ኤና ኪም ታኻንቴ ዳርቃዳናዛራ ሼዳንቴ ይንታና ክያማዶ፦ “እንናቤ እንና ናናቤ ክናና።

35.

ኤና ባሪያሳ ቃቦን ሃያይና ፓይላ እግና እንና ናናቤ፣ እንና ናና አንዛናቤ እንናቤና።

